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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Jitka Šitnerová 

Téma a rozsah práce: Sociální služby pro osoby závislé na péči ve světle české legislativy 

Rozsah práce:  64 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 28.5.2018 

Protokol o kontrole na plagiáty vykázal nejvyšší míru shodnosti menší než 5%.  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je velmi aktuální, především 

vzhledem k postupujícímu stárnutí populace. Je zřejmé, že sociální služby pro 

osoby závislé na péči budou stále více vyhledávány a že porostou rovněž 

požadavky na jejich kvalitu.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti – téma je středně náročné na 

teoretické znalosti, které autorka prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu byla využita 

téměř výhradně česká či česky psaná odborná literatura, což je vzhledem ke 

zvolenému tématu pochopitelné. Autorka pracovala s poměrně rozsáhlým 

aparátem zdrojů, a to jak knižních, časopiseckých, tak i internetových.  

- Použité metody – ke zpracování diplomové práce byla zvolena převážně 

metoda sekundární analýzy. V poslední kapitole práce autorka pracuje 

s primárními prameny, když pojednává o problematice založení domova pro 

osoby se zdravotním postižením z pohledu praxe 

3. Formální a systematické členění práce – předložená práce je členěna do 11 

kapitol, z nichž první a poslední tvoří úvod a závěr. Autorka nejdříve „nahlíží“ 

do historie a zařazuje téma do systému sociálního zabzepečení. Ve čtvrté kapitole 

poměrně rozsáhle definuje zdravotní postižení, k čemuž používá metodiku 

WHO. V dalších třech kapitolách, jež tvoří stěžejní část práce, pojednává o 

dávkách pro osoby se zdravotním postižením, včetně tzv. sociálních výhod, o 

příspěvku na péči, sociálních službách a jejich financování. Postupuje tak od 
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obecného ke konkrétnímu, aby v samém závěru pojednala o problematice 

založení domova pro osoby se zdravotním postižením z pohledu praxe. Ke 

zpracování této kapitoly využila své vlastní zkušenosti.  

4. Vyjádření k práci - práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování 

diplomových prací, a to jak po formální, tak i po obsahové stráce 

5. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně, téma několikrát konzultovala a text dle připomínek vedoucí 

diplomové práce adekvátně upravovala.  

- Logická stavba práce – práce je logicky postavena na směřování od obecného 

ke zvláštnímu, začíná historickým úvodem, končí konkrétními poznatky 

z praxe v určité oblasti. Jednotlivé kapitoly jsou provázané a obsahově na sebe 

dobře navazují. 

- Práce se zdroji, vč. citací – autorka vhodně pracuje s poměrně rozsáhlým 

aparátem zdrojů a řádně cituje použité prameny 

- Hloubka provedené analýzy – autorka zkoumané téma analyzuje dostatečně, 

zabývá se nejdůležitějšími aspekty zvolené problematiky a tyto zpracovává do 

náležité hloubky. V textu práce nechybí vlastní názory a zkušenosti autorky, 

což vítám, stejně jako skutečnost, že navrhuje konkrétní kroky směřující ke 

zlepšení postavení osob s postižením. 

- Úprava práce – práce je standardně upravena, v textu autorka pro dokreslení 

své argumentace používá tabulky, nikoli grafy 

- Jazyková a stylistická úroveň – uspokojivá, práce bývala mohla být 

podrobena detailnější jazykové korektuře 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – dalších či zásadních 

připomínek nemám. 
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 Při obhajobě by se diplomantka mohla soustředit na některou z následujících 

otázek: 

 Zohledňuje stávající právní úprava dostatečně postavení tzv. 

neformálních pečujících? Jak si stojíme ve srovnání s jinými zeměmi? 

 Jak by se měly sledovat „druhy“ zdravotního postižení? Autorka 

skutečnost, že se tyto nesledují, považuje za palčivý problém.  

  

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň – výborně až velmi dobře, dle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 15.5.2018 

 

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


